
Financieel jaarverslag 2019 Stichting Fierljep Akkommodaasje Winsum e.o. 

Inkomsten:   

Sponsoring / subsidies  €                 10.349,00   

Clinics  €                   2.109,63   

Wedstrijden  €                   8.057,71   

Totaal inkomsten  €                20.516,34   

   

Uitgaven   

Investeringen  €                 26.540,51   

Vaste lasten  €                   1.665,26   

Wedstrijden  €                   8.316,02   

Overige  €                     507,55   

Totaal uitgaven  €                37.029,34   

   

Resultaat -€ 16.513,00   

   

Saldi op datum 1-1-2019 31-12-2019 

Kas  €                     189,40   €                     157,40  

Bank  €                 18.885,09   €                  1.616,75  

  €                 19.074,49   €                  1.774,15  

 

  



Inhoudelijk jaarverslag 2019 Stichting Fierljep Akkommodaasje Winsum e.o. 

Missie 

In de statuten is het volgende doel opgenomen: “De stichting heeft ten doel het exploiteren en in 

standhouden van een fierljepakkommodaasje te Winsum”. Na de aanleg van een jeu de boulesbaan 

in 2020 is ook de instandhouding van de jeu de boulesbaan in Winsum een doel van de stichting, ten 

minste zolang deze op de fierljepaccommodatie gevestigd is. 

Visie 

Om de fierljepsport te laten bestaan en te laten groeien moet deze zowel als multidisciplinaire 

topsport alsook als breedtesport gefaciliteerd worden met goed uitgeruste accommodaties. Met 

multidisciplinair wordt in dit verband bedoeld dat bijvoorbeeld ook looptraining, krachttraining en 

andere trainingen die ten dienste staan van het fierljeppen gefaciliteerd kunnen worden. Met 

breedtesport wordt bedoeld dat jong en oud en meer of minder sportieve personen van de 

accommodatie gebruik kunnen maken. 

Tot de gebruikers van de accommodatie behoren niet alleen de sporters; ook toeschouwers dienen 

gefaciliteerd te worden. Bij wedstrijden, met name bij het Frysk Kampioenschappen, leveren ze een 

grote bijdrage aan de inkomsten.  

Investeringen in 2019 

 

In 2019 is een nieuwe rand tussen het zandbed en de bult gereed gekomen. De planvorming voor de 

aanleg van een nieuwe jeu de boulesbaan en jeugdschansen is opgestart. Daarnaast is er in 2019 een 

wateraansluiting gerealiseerd. 

Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen: 

Anna Martha van der Mei, voorzitter 

Freerk Arjen Broekstra, secretaris 

Jelte Fedde Hitzert, penningmeester 

Thirza Diks, algemeen bestuurslid. 

 


